
 
 
 
 
Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van 
Gedeputeerde Staten door het Statenlid J.H. Verburg van de Statenfractie van 
de ChristenUnie. 
 
Onderwerp: Bovenregionaal leefbaarheidsbeleid op het thema eenzaamheid 
Datum: 4 januari 2019 
 
Toelichting:   
 
ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen meetelt. In onze samenleving 
kampen ouderen soms met het gevoel dat ze niet meer van waarde zijn en 
gevoelens van eenzaamheid blijken onder een groot deel van die ouderen 
aanwezig. De overheid zou er wat ChristenUnie betreft juist ook voor hen 
moeten zijn met beleid wat inwoners verbindt en de leefbaarheid vergroot.  
 
De Provincie is actief met leefbaarheid en dat is uitstekend. Er ligt echter veel 
nadruk op bereikbaarheid van voorzieningen en generieke stimulering van 
maatschappelijke initiatieven. ChristenUnie zou graag zien dat tegengaan van 
eenzaamheid samen met de gemeenten daarin een speerpunt wordt. En dat 
er een relatie wordt gelegd met landelijke initiatieven als het ‘Manifest 
Waardig ouder worden’ (http://www.waardigouderworden.nl/) We gaan 
daarover met lokale ChristenUnie fracties in gesprek en zullen daarover ook 
een motie voorbereiden. 
 
Op 3 januari 2019 verscheen er op Omroep Zeeland een artikel over Burgh-
Haamstede, Zeelands meest vergrijsde dorp. 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/110289/Werk-aan-de-winkel-in-het-
meest-vergrijsde-dorp-van-Zeeland Vanuit de tekst werd de urgentie duidelijk 
van hoe sterk de vergrijzing in Zeeland zich zal voortzetten. Met alles wat 
daarmee samenhangt.  
 
En op 4 januari stond er in de PZC een artikel over belcirkels voor ouderen. 
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/ouderen-hebben-baat-bij-telefooncirkel-
het-maakt-de-dag-een-stukje-beter~acb9e331/ Ook dat maakt het belang van 
maatregelen zichtbaar en dat met kleine acties al veel kan worden bereikt. 
 
Onze vragen:  
 

1. Bent u het met ChristenUnie eens dat eenzaamheid en gebrek aan 
zingeving belangrijke problemen zijn waarmee deze groep inwoners 
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kampt?  En daarmee – hoewel niet altijd even zichtbaar – de 
leefbaarheid in Zeeland ernstig bedreigt? Hoe ziet u de rol van het 
middenbestuur qua leefbaarheid in relatie tot andere bestuurslagen? 

2. Het aantal ouderen in Zeeland zal zeer sterk gaan toenemen, zo blijkt 
uit Databank Zeeland. Primaire verantwoordelijkheid voor het sociaal 
domein ligt bij de gemeenten maar hoe werkt de Provincie, op het 
thema Leefbaarheid, met hen samen? Hoe wil Provincie de 
samenwerking met Rijk en gemeenten gaan vormgeven?  

3.  Gezien de demografische ontwikkelingen zou wat ChristenUnie betreft 
provincie breed beleid moeten worden gevoerd om juist ook in te 
zetten op het welzijn van ouderen, op waardig ouder worden. Zeeland 
zou daarin een proeftuin kunnen zijn. Hoe beziet de Provincie dit?  

4. Door heel Zeeland zijn er ‘best  practices’ als dementie café’s, 
vernieuwende woonvormen of succesvolle buurtactiviteiten. Hoe 
draagt de Provincie bij aan kennisdeling? Welke rol gaat het digitale 
platform MAEX hierin spelen? En welke acties worden daarnaast nog 
voorzien? 

5. Het kabinet heeft middelen vrijgemaakt om onder andere landelijke 
organisaties regionaal te versterken 
(http://www.waardigouderworden.nl/).  Welke kansen ziet Provincie 
Zeeland voor verbetering van de dienstverlening?  

6. De problematiek van eenzaamheid heeft raakvlakken met tal van 
andere thema’s zoals de arbeidsmarkt, cultuurbeleid, promotie van 
Zeeland, vrijwilligerswerk, bereikbaarheid, de zorg en wooneconomie. 
Is de Provincie bereid om naast de speciale aandacht voor behoud en 
aantrekken van jongeren ook specifiek beleid voor waardering en 
welzijn van ouderen te maken?  Wat vindt u van ons idee om een 
ouderendenktank UwZeeland in te stellen naar analogie met 
JouwZeeland voor jongeren?  

 
Hoogachtend 
Statenfractie ChristenUnie 
J.H. Verburg 
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